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חוקהתכנוןוהבנייה)תיקוןמס'120(,התשע"ח-2018*

בחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5פ119)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף2פא)א1()2(-1פתיקוןסעיף2פא

בפסקתמשנה)א(- )1(

במקוםהסיפההחלבמילים"ובלבדשנקבע"יבוא"ובלבדשהשטחהכולל )א(
המותרלבנייהלמגוריםלאיוגדלביותרמ־25%מהשטחהכוללהמותרלבנייה
זו-תוספתהשטח(,שנקבעבתכניתכיהוראות במגרשלפיתכנית)בפסקה

התוספתהשישיתיחולועלתוספתהשטחושמתקיימותהוראותסעיף3פג";

פסקאותמשנה)1(עד)3(-יימחקו; )ב(

אחריסעיף2פא1לחוקהעיקרייבוא:2פהוספתסעיף2פא2

"תכניתבסמכות
ועדהמחוזית

שהוראותהתוספת
השישיתחלות

עליה

ועדהמחוזיתרשאיתלקבועבתכניתשבסמכותהשטח2פא2פ )א(
כוללהמותרלבנייה,שיחולועליוהוראותהתוספתהשישית

)בסעיףזה-שטחמוגדל(,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

השטחהמוגדלהואמעברלשטחהכוללהמותר )1(
מאשרת היתה המחוזית שהוועדה למגורים לבנייה
בתכניתאילולאחלועלשטחכאמורהוראותהתוספת
השישית;הוועדההמחוזיתתנמקבהחלטהעלהפקדת
תכניתובהחלטהעלאישורהאתקביעתהבדברהשטח
הכוללהמותרלבנייהלמגוריםשהיתהמאשרתאילו

לאהיהנקבעשטחמוגדלבאותהתכנית;

התכניתתקבעאתשיעורהשטחהמוגדלמתוך )2(
השטחהכוללהמותרלבנייהלמגוריםבתחוםהתכנית;

הוראותסעיף3פגפ )3(

הוועדההמחוזיתלאתחליטעלהפקדתתכניתלפיסעיף )ב(
זהאלאלאחרשהיועץהמקצועילוועדהשהוסמךלפיהוראות
סעיףקטן)ד(הגישלהחוותדעתלענייןהוראותתכניתלפי
סעיףזה,לרבותשיעוריחידותהדיורשנקבעבתכניתשהן
יחידותלדיורבהישגיד,ישימותהתכניתואמצעיםשיבטיחו
אתיעילותה,ובכללזהלענייןמיקוםיחידותהדיורשהןלדיור
בהישגידבאגפיםאובנייניםשונים;ואולםהוועדההמחוזית
רשאיתלהחליטעלהפקדתהתכניתאףבלאחוותהדעתאם
היועץהמקצועילוועדהלאהגישאתחוותהדעתשבעהימים

לפחותלפניהדיוןבהפקדתהתכניתפ

עםהגשתתכניתהכוללתהוראותלפיסעיףזה,תבקש )ג(
הוועדההמחוזיתמהיועץהמקצועילוועדהחוותדעתכאמור
)ב(;הוגשהתכניתשלאכוללתהוראותכאמור, בסעיףקטן
רשאיםמתכנןהמחוזאוהוועדההמחוזיתלבקשמהיועץ
המקצועילוועדהחוותדעתכאמור,ובלבדשהפנייהליועץ

תיעשה30ימיםלפחותלפניהדיוןבהפקדתהתכניתפ

התקבלבכנסתביוםכ'בשבטהתשע"ח)5בפברואר2018(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הכנסת-728,מיוםכ"הבתמוזהתשע"ז)19ביולי2017(,עמ'0פ2פ

ס"חהתשכ"ה,עמ'307;התשע"ח,עמ'74פ 1

הערות
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שרהאוצריסמיךמקרבעובדימשרדואומקרבעובדי )ד(
יועץ להשכרה הדיור בתחום העוסקת ממשלתית חברה

מקצועילוועדהלענייןתכניותלפיסעיףזהפ

הוועדההמחוזיתלאתחליטעלהפקדתתכניתלפיסעיף )ה(
זהאלאלאחרשנתנההזדמנותלרשותהמקומיתשהתכנית
בתחומהלהביאלפניהוועדהאתעמדתהושקלהאתהעמדה

האמורהפ"

אחריסעיף3פבלחוקהעיקרייבוא:3פהוספתסעיף3פג

נקבעבתכניתלפיסעיף2פא)א()14(,2פא)א1()2(או2פא3,2פגפ"דיורבהישגיד )א(
כייחידותדיורבתחומהיהיולדיורבהישגידוכייחולועליהן

הוראותהתוספתהשישיתיחולוהוראותאלה:

התכניתתקבעכילכלהפחות25%מסךיחידות )1(
במחיר להשכרה דיור יחידות יהיו האמורות הדיור
מופחתוכיהשטחהכוללהמותרלבנייהשליחידות
מ־20% יפחת לא מופחת במחיר להשכרה הדיור
מהשטחהכוללהמותרלבנייהשליחידותהדיורלדיור

בהישגיד;

התכניתתקבעכיהוראותהתכניתלגבייחידות )2(
הדיורשהוספובה,שהוחלועליהןהוראותהתוספת
השישיתושבנייתןלאמומשה,יפקעובתוםחמששנים
מיוםאישורהתכנית;מוסדהתכנוןהמוסמךלאשראת
התכניתרשאילהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה
זה, לעניין שנים; חמש על תעלה שלא נוספת אחת

"מימוש"-הגשתבקשהלהיתר;

מומשההבנייהשלחלקמיחידותהדיורלדיור )3(
בהישגיד,יהיושיעוריחידותהדיורלהשכרהבמחיר
יד בהישג לדיור הדיור יחידות סך מתוך מופחת
שבנייתןמומשהושיעורהשטחהכוללהמותרלבנייה
שליחידותדיורלהשכרהבמחירמופחתמתוךהשטח
יד בהישג לדיור יחידות של לבנייה המותר הכולל
שבנייתןמומשה,בהתאםלשיעוריםשנקבעובתכנית

לפיהוראותסעיףזה;

לאייכללובתכניתהוראותהמתנותאתמימושם )4(ׁׁ
במימוש לפיה, המותרים שימוש או עבודה כל של
יחידותהדיורלדיורבהישגידשהוספובתכנית,כולן
אוחלקן;ואולםניתןלקבועבהכימימושהוראותשהן

נדרשותבשלאותןיחידותדיוריהיהתנאילמימושןפ

קבעמוסדהתכנוןבתכניתשיעוריםגבוהיםמהשיעורים )ב(
האמוריםבסעיףקטן)א()1(,ינמקאתהחלטתופ

שרהאוצריסמיךמקרבעובדימשרדואומקרבעובדי )ד(
יועץ להשכרה הדיור בתחום העוסקת ממשלתית חברה

מקצועילוועדהלענייןתכניותלפיסעיףזהפ

הוועדההמחוזיתלאתחליטעלהפקדתתכניתלפיסעיף )ה(
זהאלאלאחרשנתנההזדמנותלרשותהמקומיתשהתכנית
בתחומהלהביאלפניהוועדהאתעמדתהושקלהאתהעמדה

האמורהפ"

הוספתסעיף3פגאחריסעיף3פבלחוקהעיקרייבוא:3פ

נקבעבתכניתלפיסעיף2פא)א()14(,2פא)א1()2(או2פא3,2פגפ"דיורבהישגיד )א(
כייחידותדיורבתחומהיהיולדיורבהישגידוכייחולועליהן

הוראותהתוספתהשישיתיחולוהוראותאלה:

התכניתתקבעכילכלהפחות25%מסךיחידות )1(
במחיר להשכרה דיור יחידות יהיו האמורות הדיור
מופחתוכיהשטחהכוללהמותרלבנייהשליחידות
מ־20% יפחת לא מופחת במחיר להשכרה הדיור
מהשטחהכוללהמותרלבנייהשליחידותהדיורלדיור

בהישגיד;

התכניתתקבעכיהוראותהתכניתלגבייחידות )2(
הדיורשהוספובה,שהוחלועליהןהוראותהתוספת
השישיתושבנייתןלאמומשה,יפקעובתוםחמששנים
מיוםאישורהתכנית;מוסדהתכנוןהמוסמךלאשראת
התכניתרשאילהאריךאתהתקופההאמורהבתקופה
זה, לעניין שנים; חמש על תעלה שלא נוספת אחת

"מימוש"-הגשתבקשהלהיתר;

מומשההבנייהשלחלקמיחידותהדיורלדיור )3(
בהישגיד,יהיושיעוריחידותהדיורלהשכרהבמחיר
יד בהישג לדיור הדיור יחידות סך מתוך מופחת
שבנייתןמומשהושיעורהשטחהכוללהמותרלבנייה
שליחידותדיורלהשכרהבמחירמופחתמתוךהשטח
יד בהישג לדיור יחידות של לבנייה המותר הכולל
שבנייתןמומשה,בהתאםלשיעוריםשנקבעובתכנית

לפיהוראותסעיףזה;

לאייכללובתכניתהוראותהמתנותאתמימושם )4(ׁׁ
במימוש לפיה, המותרים שימוש או עבודה כל של
יחידותהדיורלדיורבהישגידשהוספובתכנית,כולן
אוחלקן;ואולםניתןלקבועבהכימימושהוראותשהן

נדרשותבשלאותןיחידותדיוריהיהתנאילמימושןפ

קבעמוסדהתכנוןבתכניתשיעוריםגבוהיםמהשיעורים )ב(
האמוריםבסעיףקטן)א()1(,ינמקאתהחלטתופ
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עלאףהאמורבסעיףקטן)א()1(,מוסדהתכנוןרשאי, )ג(
דיור יחידות הכוללת תכנית לאשר מנומקת, בהחלטה
לדיורבהישגידלהשכרהבמחירמופחתבשיעוריםנמוכים
מהשיעוריםהאמוריםבאותוסעיףקטן,אםנוכח,לפיחוות
דעתושלמיששרהאוצרהסמיךמקרבעובדימשרדואומקרב
עובדיחברהממשלתיתהעוסקתבתחוםהדיורלהשכרה,כי

מתקייםאחדמאלה:
הדיור יחידות היצע או היישוב מאפייני נוכח )1(
נכלל שבתחומה המקומית ברשות יד בהישג לדיור

שטחהתכניתאיןהצדקהלקביעתשיעוריםכאמור;
קביעתהשיעוריםכאמורבסעיףקטן)א()1(תביא )2(

לכךשאי־אפשריהיהליישםאתהתכניתפ
חוותדעתכאמורבסעיףקטן)ג(תוגשלמוסדהתכנון )ד(
14ימיםמיוםשהתבקשהעלידימוסדהתכנון;לא בתוך
הוגשהחוותהדעתבמועדהאמור,רשאימוסדהתכנוןלאשר

תכניתכאמורבסעיףקטן)ג(אףבלאחוותהדעתפ
בסעיףזה,"דיורבהישגיד"ו"השכרהבמחירמופחת" )ה(

-כהגדרתםבתוספתהשישיתפ"
בסעיף151)ב3()1()ח(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"אותכניתלפיסעיף2פא)א1()2("פ4פתיקוןסעיף151

בסעיף158מולחוקהעיקרי,במקום"סעיפים"יבוא"סעיף"ובסופויבוא"אולפיסעיף5פתיקוןסעיף158מו
14)א1()3(לתוספתהשישית"פ

תיקוןהתוספת
השישית

בתוספתהשישיתלחוקהעיקרי-פפ

בסעיף1- )1(

אחריההגדרה"בעלשליטה"יבוא: )א(

""בןהמקום"-מישמלאולו18שנים,ומענוהרשוםבמרשםהאוכלוסין
המתנהללפיחוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-5פ219,במשךשלוש
השניםהאחרונותלפחותאובמשךארבעשניםלפחותמתוךעשר
השניםהאחרונות,הואבתחומהשלהרשותהמקומיתשבתחומה
חלהתכניתהכוללתדיורבהישגידלהשכרהבמחירמופחתאו
בתחוםהיישובשהתכניתחלהבו,לפיהעניין,ובלבדשהומצאלכך

אישורממרשםהאוכלוסין;";
במקוםההגדרה"דיורבהישגיד"יבוא: )ב(

""דיורבהישגיד"-אחדמאלה:

השכרהבמחירמופחת; )1(ׁ

השכרהלטווחארוך;"; )2(

בהגדרה"הסכםשכירות",במקום"בהשכרהלטווחארוך"יבוא"בדיור )ג(
בהישגיד";

אחריההגדרה"הסכםשכירות"יבוא: )ד(

""השכרהבמחירמופחת"-השכרהלזכאיםשליחידתדיורלמגוריםבמחיר
מופחתלתקופהכוללתשלאתפחתמעשריםשנהמהיוםשבוהמנהל
קיבלהודעהעלכךשיחידתהדיורכאמורהושכרה,והסכםהשכירות

החלעליהיהיהבכתבויכלוללפחותשניתנאיםאלה:

ס"חהתשכ"ה,עמ'270פ 2
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יחידתהדיורתשמשלהשכרהלאותואדםיחידובנימשפחתו )1(
לתקופתהשכירות,ובלבדשתינתןלאותואדםזכותברירהלשכור
אתיחידתהדיורלמגוריםלתקופותשכירותנוספותשלחמששנים
במצטבר,אלאאםכןנותרהתקופהקצרהיותרעדתוםתקופת
ההעמדהלשכירותאושחלפושלוששניםמיוםשאותואדםשכר

אתיחידתהדיורוהואחדללהיותזכאי;

והם להיוון, ניתנים אינם חלקם, או כולם השכירות, דמי )2(
משולמיםבתשלומיםעתייםלתקופותקצובותשכלאחתמהןאינה
עולהעלשישהחודשים,בתנאיםשייקבעובהסכם,ככלשלאנקבע

אחרתלפיחוקזה;";

בהגדרה"השכרהלטווחארוך"- )ה(

ברישה,במקום"מעשרשניםמיוםשהמנהלקיבלהודעהעלכך )1(
שלפחותמחציתמיחידותהדיורבאותובנייןהושכרו)להלן-תקופת
העמדהלשכירות(,"יבוא"מעשריםשנהמהיוםשבוהמנהלקיבלהודעה

עלכךשיחידתהדיורכאמורהושכרה";

בפסקה)1(,במקום"לתקופהשלשנהאחתלפחות)להלן-תקופת )2(
השכירות("יבוא"לתקופתהשכירות";

אחריההגדרה"השכרהלטווחארוך"יבוא: )ו(

""זכאי"-מישמתקיימיםבוכלאלה:

הואעומדבתנאיהסףשנקבעולפיהחלטתהממשלהמספר )1(
203)דר/13(שעניינההרחבתהתכניתלדיורבמחירמופחת,מיום
כ"בבתמוזהתשע"ה)9ביולי2015(,כפישתעודכןמעתלעת,ולעניין
יחידכמשמעותובהחלטההאמורה-יראואותוכמישעומדבתנאי

הסףהנוגעלגילגםאםמלאולופ2שנים;

הואעומדבתנאיםנוספיםשקבעהשרבתקנותלפיסעיף15)ב(, )2(
אםקבע;";

בהגדרה"זכות",במקום"שייבנהבובנייןלדיור"יבוא"שתיבנהבויחידת )ז(
דיור";

אחריההגדרה"המנהל"יבוא: )ח(

5)א()1א( סעיף הוראות לפי שנקבעו שכירות דמי - מופחת" ""מחיר
או)1ב(;";

בהגדרה"שוכר",במקום"להשכרהלטווחארוך"יבוא"לדיורבהישגיד"; )ט(

אחריההגדרה"תכנית"יבוא: )י(

""תקופתהעמדהלשכירות"-תקופהכוללתשלאתפחתמעשריםשנה
מהיוםשבוהמנהלקיבלהודעהעלכךשיחידתהדיורהושכרה

בהשכרהלטווחארוךאובהשכרהבמחירמופחת,לפיהעניין;

"תקופתהשכירות"-תקופהשלשנהאחתלפחות;

"תקרתדמיהשכירותהמופחתים"-המחירהממוצעהארצישלשכר
דירהחופשילדירהבגודלשל5פ4עד5חדריםלפיפרסומיהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקהברבעוןשקדםלמועדקביעתדמיהשכירות

המופחתיםלפיסעיף5)א()1א(,כשהואמוכפלב־1פ1;";

יחידתהדיורתשמשלהשכרהלאותואדםיחידובנימשפחתו )1(
לתקופתהשכירות,ובלבדשתינתןלאותואדםזכותברירהלשכור
אתיחידתהדיורלמגוריםלתקופותשכירותנוספותשלחמששנים
במצטבר,אלאאםכןנותרהתקופהקצרהיותרעדתוםתקופת
ההעמדהלשכירותאושחלפושלוששניםמיוםשאותואדםשכר

אתיחידתהדיורוהואחדללהיותזכאי;

והם להיוון, ניתנים אינם חלקם, או כולם השכירות, דמי )2(
משולמיםבתשלומיםעתייםלתקופותקצובותשכלאחתמהןאינה
עולהעלשישהחודשים,בתנאיםשייקבעובהסכם,ככלשלאנקבע

אחרתלפיחוקזה;";

בהגדרה"השכרהלטווחארוך"- )ה(

ברישה,במקום"מעשרשניםמיוםשהמנהלקיבלהודעהעלכך )1(
שלפחותמחציתמיחידותהדיורבאותובנייןהושכרו)להלן-תקופת
העמדהלשכירות(,"יבוא"מעשריםשנהמהיוםשבוהמנהלקיבלהודעה

עלכךשיחידתהדיורכאמורהושכרה";

בפסקה)1(,במקום"לתקופהשלשנהאחתלפחות)להלן-תקופת )2(
השכירות("יבוא"לתקופתהשכירות";

אחריההגדרה"השכרהלטווחארוך"יבוא: )ו(

""זכאי"-מישמתקיימיםבוכלאלה:

הואעומדבתנאיהסףשנקבעולפיהחלטתהממשלהמספר )1(
203)דר/13(שעניינההרחבתהתכניתלדיורבמחירמופחת,מיום
כ"בבתמוזהתשע"ה)9ביולי2015(,כפישתעודכןמעתלעת,ולעניין
יחידכמשמעותובהחלטההאמורה-יראואותוכמישעומדבתנאי

הסףהנוגעלגילגםאםמלאולופ2שנים;

הואעומדבתנאיםנוספיםשקבעהשרבתקנותלפיסעיף15)ב(, )2(
אםקבע;";

בהגדרה"זכות",במקום"שייבנהבובנייןלדיור"יבוא"שתיבנהבויחידת )ז(
דיור";

אחריההגדרה"המנהל"יבוא: )ח(

5)א()1א( סעיף הוראות לפי שנקבעו שכירות דמי - מופחת" ""מחיר
או)1ב(;";

בהגדרה"שוכר",במקום"להשכרהלטווחארוך"יבוא"לדיורבהישגיד"; )ט(

אחריההגדרה"תכנית"יבוא: )י(

""תקופתהעמדהלשכירות"-תקופהכוללתשלאתפחתמעשריםשנה
מהיוםשבוהמנהלקיבלהודעהעלכךשיחידתהדיורהושכרה

בהשכרהלטווחארוךאובהשכרהבמחירמופחת,לפיהעניין;

"תקופתהשכירות"-תקופהשלשנהאחתלפחות;

"תקרתדמיהשכירותהמופחתים"-המחירהממוצעהארצישלשכר
דירהחופשילדירהבגודלשל5פ4עד5חדריםלפיפרסומיהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקהברבעוןשקדםלמועדקביעתדמיהשכירות

המופחתיםלפיסעיף5)א()1א(,כשהואמוכפלב־1פ1;";
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במקוםההגדרה"השר"יבוא: )יא(

""השר"-שרהאוצר;";

בסעיף2- )2(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"שהיאדיורבהישגיד"יבוא"להשכרה )א(
לטווחארוך";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

לאיעשהאדםשימושולאירשהלאחרלעשותשימושביחידתדיור ")ב(
להשכרהבמחירמופחתאלאלמגוריושלשוכרשהואזכאישעלהבגורל
בהגרלהלפיסעיףקטן)ג(ובנימשפחתו,עלפיהסכםשכירותלהשכרה

במחירמופחתפ

יחידותהדיורלהשכרהבמחירמופחתשאושרובתחוםתכנית)ג( )1(
יושכרורקלזכאיםשעלובגורלבהגרלהשערכההרשותהמקומית
ששטחהתכניתנכללבתחומהלפיתקנותשיקבעהשר,בהסכמת

שרהפנים,לענייןהגרלהלפיסעיףזהפ

בתקנותלפיפסקה)1(ייקבעו,ביןהשאר,הוראותלענייןמועד )2(
עריכתהשלההגרלה,אופןהשתתפותםשלזכאיםבהגרלה,דרכי
פרסוםלזכאיםבדברעריכתההגרלה,תקופתתוקפןשלתוצאות
ההגרלה,דרכיעריכתההגרלהוהפיקוחעליהוהוראותבדברמניעת

ניגודענייניםשלעורךההגרלהפ

יחידותהדיורלהשכרהבמחירמופחת,יוצעולזכאיםלפיסדר )3(
עלייתםבגורל,בדרךשיקבעהשרבתקנותפ

מופחת,)4( במחיר להשכרה דיור יחידת שבבעלותו מי )א(
ישכירהלזכאיהראשוןשהוצעלולשכוראתאותהיחידה
כאמורבפסקה)3(ואשרהסכיםלשכוראותה,ואולםהבעלים
רשאילפנותלמנהל,בבקשהמנומקת,שלאלהשכירהלאותו

זכאי,אםסברכיישטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאתפ

הוגשהבקשהכאמורבפסקתמשנה)א(וראההמנהלכי )ב(
ישטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת,ובכללזהכיישחשש
סבירשהזכאילאיעמודבתנאיהסכםהשכירות,רשאיהוא
לקבועכייחידתהדיורלאתושכרלזכאישעלהבגורללגביה;
לזכאי להשכרה הדיור יחידת תוצע כאמור, המנהל קבע
הבאאחריוברשימתהזכאיםלפיסדרהעלייהבגורלכאמור

בפסקה)3(פ

השררשאילקבועכיאםמספרהזכאיםשביקשולהשתתף )5(
בהגרלהלענייןתכניתמסוימתקטןממספריחידותהדיורבמחיר
מופחתהעומדותלהשכרה,יהיהניתןלהציעאתיחידותהדיור
כאמורלמועמדיםנוספיםשיעמדובתנאיםשיקבעבתקנותוייבחרו

בהגרלהנוספתשתיערךבהתאםלהוראותסעיףזהפ

רשאית מקומית רשות מועצת ,)1( בפסקה האמור אף על )פ(
להודיעלשרכילאתערוךהגרלותכאמורבאותהפסקה;הודיעה
המועצהכאמור,יערוךאתההגרלהמישבבעלותויחידתהדיור
להשכרהבמחירמופחת,בפיקוחגורםשייקבעבתקנותלפיפסקה)1(

ובהתאםלהוראותאותןתקנותפ
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לאהותקנותקנותלפיפסקה)1(,לאיינתןהיתרמכוחתכנית )7(
4)ב()1א( 2פא2אולפיסעיף 2פא)א1()2(או 2פא)א()14(, לפיסעיף

או)1ב(לחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראת
שעה(,התשע"ד-2014פ

מועצתרשותמקומיתרשאיתלקבועכי25%מקרבהזכאיםשיעלו )ד(
)ג(,ולענייןיישובבאזורעדיפות בגורלבהגרלהשתיערךלפיסעיףקטן
לאומית-30%,יהיובניהמקוםותינתןלהםעדיפותבהשכרתיחידות
)ג(;לענייןזה, דיורבמחירמופחתלפיהוראותשנקבעולפיסעיףקטן
"אזורעדיפותלאומית"-אזורעדיפותלאומיתשהממשלההחליטהעליו
לפיהוראותפרקכ"ולחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום

התכניתהכלכליתלשנים2009ו־2010(,התשס"ט-32009פ";

בסעיף3- )3(

סעיףקטן)א(-בטל; )א(

)ב(,במקום"כליחידותהדיורבבנייןלדיורבהישגיד"יבוא בסעיףקטן )ב(
"כליחידותהדיורבמתחםמקרקעיןרצוףשישמשולדיורבהישגידבתחום

התכנית";

ובמקום )ב(" קטן "בסעיף יבוא )א(" קטן "בסעיף במקום )ג(, קטן בסעיף )ג(
"יחידותהדיורבאותובניין"יבוא"יחידותהדיורבמתחםמקרקעיןרצוףשישמשו

לדיורבהישגידבתחוםאותהתכנית";

בסעיף4)א(,אחרי"אותובניין"יבוא"לפיהחלקברכושהמשותףהצמודליחידות )4(
הדיורשבבעלותו";

בסעיף5- )5(

בכלמקום,המילים"לאחרהתייעצותעםשרהאוצר,"-יימחקו; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

בפסקה)1(- )1(

במקום"שהיאדיורבהישגיד"יבוא"להשכרהלטווחארוך"; )א(

בסופהיבוא")בסעיףזה-מחירהשוק("; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

מופחת, במחיר להשכרה דיור ביחידת השכירות דמי ")1א(
ב־20%ממחיר נמוך יהיובשיעור בתקופתהשכירותהראשונה,
לפני מטעמו שמאי או הראשי הממשלתי השמאי שקבע השוק
כניסתושלהשוכרהראשוןאושוכרחדשליחידתדיורלהשכרה

במחירמופחת,והםלאיעלועלתקרתדמיהשכירותהמופחתיםפ

רשאית)1ב( מקומית רשות )1א(, בפסקה האמור אף על )א(
לקבוע,בהחלטהכאמורבפסקתמשנה)ב(,לגבייחידותדיור
להשכרהבמחירמופחתבתחומה,שיעורהפחתהשלדמי
באותה האמור מהשיעור השונה השוק ממחיר השכירות
פסקה,ורשאיתהיאלקבועשיעוריהפחתהשוניםלאזורים

שוניםבתחומה,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

לאהותקנותקנותלפיפסקה)1(,לאיינתןהיתרמכוחתכנית )7(
4)ב()1א( 2פא2אולפיסעיף 2פא)א1()2(או 2פא)א()14(, לפיסעיף

או)1ב(לחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראת
שעה(,התשע"ד-2014פ

מועצתרשותמקומיתרשאיתלקבועכי25%מקרבהזכאיםשיעלו )ד(
)ג(,ולענייןיישובבאזורעדיפות בגורלבהגרלהשתיערךלפיסעיףקטן
לאומית-30%,יהיובניהמקוםותינתןלהםעדיפותבהשכרתיחידות
)ג(;לענייןזה, דיורבמחירמופחתלפיהוראותשנקבעולפיסעיףקטן
"אזורעדיפותלאומית"-אזורעדיפותלאומיתשהממשלההחליטהעליו
לפיהוראותפרקכ"ולחוקההתייעלותהכלכלית)תיקוניחקיקהליישום

התכניתהכלכליתלשנים2009ו־2010(,התשס"ט-32009פ";

בסעיף3- )3(

סעיףקטן)א(-בטל; )א(

)ב(,במקום"כליחידותהדיורבבנייןלדיורבהישגיד"יבוא בסעיףקטן )ב(
"כליחידותהדיורבמתחםמקרקעיןרצוףשישמשולדיורבהישגידבתחום

התכנית";

ובמקום )ב(" קטן "בסעיף יבוא )א(" קטן "בסעיף במקום )ג(, קטן בסעיף )ג(
"יחידותהדיורבאותובניין"יבוא"יחידותהדיורבמתחםמקרקעיןרצוףשישמשו

לדיורבהישגידבתחוםאותהתכנית";

בסעיף4)א(,אחרי"אותובניין"יבוא"לפיהחלקברכושהמשותףהצמודליחידות )4(
הדיורשבבעלותו";

בסעיף5- )5(

בכלמקום,המילים"לאחרהתייעצותעםשרהאוצר,"-יימחקו; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

בפסקה)1(- )1(

במקום"שהיאדיורבהישגיד"יבוא"להשכרהלטווחארוך"; )א(

בסופהיבוא")בסעיףזה-מחירהשוק("; )ב(

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

מופחת, במחיר להשכרה דיור ביחידת השכירות דמי ")1א(
ב־20%ממחיר נמוך יהיובשיעור בתקופתהשכירותהראשונה,
לפני מטעמו שמאי או הראשי הממשלתי השמאי שקבע השוק
כניסתושלהשוכרהראשוןאושוכרחדשליחידתדיורלהשכרה

במחירמופחת,והםלאיעלועלתקרתדמיהשכירותהמופחתיםפ

רשאית)1ב( מקומית רשות )1א(, בפסקה האמור אף על )א(
לקבוע,בהחלטהכאמורבפסקתמשנה)ב(,לגבייחידותדיור
להשכרהבמחירמופחתבתחומה,שיעורהפחתהשלדמי
באותה האמור מהשיעור השונה השוק ממחיר השכירות
פסקה,ורשאיתהיאלקבועשיעוריהפחתהשוניםלאזורים

שוניםבתחומה,ובלבדשהתקיימוכלאלה:

ס"חהתשס"ט,עמ'157פ 3
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הקרקעשבהנמצאותיחידותהדיוראינהמקרקעי )1(
ישראל;

דמיהשכירותלאיעלועלתקרתדמיהשכירות )2(
המופחתים;

לענייןרשותמקומיתבמחוזהצפוןובמחוזהדרום )3(
שיעורההפחתהשלדמיהשכירותממחירהשוקלא
יפחתמ־10%ולאיעלהעל30%,ולענייןרשותמקומית

במחוזאחר-לאיפחתמ־20%ולאיעלהעל40%פ

החלטהכאמורבפסקתמשנה)א(תתקבלעלידימועצת )ב(
הרשותהמקומית,לפיהצעתראשהרשותהמקומית,היא
תהיהמנומקת,לאיהיהניתןלשנותהעדתוםשלוששנים
ממועדקבלתהוהיאתחולעלתכניותשהוגשובאותהתקופהפ

ישראל מקרקעי מועצת )1א(, בפסקה האמור אף על )ג(
רשאיתלקבוע,לגבייחידותדיורלהשכרהבמחירמופחת
במקרקעיישראל,שיעורהפחתהשלדמיהשכירותממחיר
השוקהגבוהמהשיעורהאמורבאותהפסקה,ובלבדשדמי

השכירותלאיעלועלתקרתדמיהשכירותהמופחתיםפ";

או )1א( "פסקה יבוא המחויבים" "בשינויים במקום ,)3( בפסקה )3(
פסקה)1ב(,לפיהעניין,בשינוייםהמחויבים,ולענייןיחידותדיורלהשכרה
באותן כאמור השוק, ממחיר ההפחתה שיעורי יחולו מופחת, במחיר

פסקאות,שנקבעובתקופתהשכירותהראשונה";

בסעיףקטן)ב(,בסופויבוא"ואולםהוארשאילדרושערובהלהבטחתתנאי )ג(
הסכםהשכירות,לפיהוראותסעיף25ילחוקהשכירותוהשאילה,התשל"א-

41971פ";

אחריסעיף5יבוא: )פ(

"פקיעתחוזה
השכירותבהשכרה

במחירמופחת

בהשכרה5אפ דיור יחידת לו שהושכרה שוכר התקשר )א(
במחירמופחתבהסכםלרכישתיחידתדיורחדשהשעתידה
להיבנות,יפקעהסכםהשכירותעמולהשכרהבמחירמופחת
במועדהכניסהליחידתהדיורהחדשהלפיחוזההרכישה,
ואםנדחתההכניסהליחידתהדיורמעברלתאריךשנקבע
לכך בכפוף הדחויה, הכניסה במועד - הרכישה בחוזה

שהשוכרהמציאאישורעלהדחייהמהמוכרפ

בהשכרה דיור יחידת לו שהושכרה שוכר התקשר )ב(
במחירמופחתבהסכםלרכישתיחידתדיורשאינהחדשה,
יפקעהסכםהשכירותעמולהשכרהבמחירמופחתבמועד
חודשים שישה בתום או שרכש הדיור ליחידת הכניסה

ממועדהרכישה,לפיהמוקדםפ";

בסעיףפ)א(- )7(

בפסקה)1(,לפני"לאיינתן"יבוא"הוגשהבקשהלהיתרהכוללתיחידות )א(
דיורלדיורבהישגיד";

ס"חהתשל"א,עמ'0פ1פ 4
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בפסקה)3(,במקום"הביתהואלדיורבהישגיד"יבוא"בביתישיחידותדיור )ב(
לדיורבהישגיד"ואחרי"תירשםלגביכלאחתמיחידותהדיורבביתהמשותף,"

יבוא"שצויןבאישורהמהנדסכאמורכיהיאיחידתדיורלדיורבהישגיד;";

בפסקה)4(,אחרי"בביתהמשותף"יבוא"שהיאיחידתדיורלדיורבהישגיד"; )ג(

בסעיף7- )8(

בסעיףקטן)א(- )א(

)1(,לפני"לאיינתן"יבוא"הוגשהבקשהלהיתרהכוללת בפסקה )1(
יחידותדיורבהישגיד";

בפסקה)2(,אחרי"בחלקממנו"יבוא"אוביחידתדיורלדיורבהישג )2(
יד";

)3(,אחרי"יחידותהדיור"יבוא"לדיורבהישגיד"ואחרי בפסקה )3(
"ביחידותהדיור"יבוא"לדיורבהישגידכאמור";

בסעיףקטן)ב(,במקום"עלהיותושלמגרשאובניין"יבוא"עלהיותםשל )ב(
מגרש,בנייןאויחידתדיור";

בסעיף8- )9(

בסעיףקטן)א(,במקום"ההערותשנרשמו"יבוא"ההערהשנרשמהלגבי )א(
יחידתדיור"ובמקום"הבנייןשהוקםבה"יבוא"אותהיחידתדיור";

בסעיףקטן)ב(,במקום"כאמורבאותוסעיף"יבוא"כאמורבסעיףקטן)א()3( )ב(
או)4(שלאותוסעיף"ובמקום"הבנייןשהוקםבו"יבוא"יחידתהדיורלדיור

בהישגידכאמורבסעיף7";

בכותרתפרקה'שעניינו"פיקוחעלדיורבהישגיד",במקום"פרקה'"יבוא"פרקד'"; )10(

בסעיף9)א(,במקום"הבינויוהשיכון"יבוא"האוצר"; )11(

בסעיף10- )12(

בסעיףקטן)א(,במקום"שיחידותהדיורבוהן"יבוא"הכולליחידותדיור"; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"בבנייןשיחידותהדיורבוהןלדיורבהישגיד"יבוא )ב(
"ביחידתדיורשהיאלדיורבהישגיד";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ועדהמקומיתאוועדהמקומיתעצמאיתשאישרה ׁׁ)ג(
תכניתלפיסעיף2פא)א()14(או)א1()2("יבוא"מוסדתכנוןשאישרתכניתלפי
סעיף2פא)א()14(,2פא)א1()2(או2פא2",במקום"תדווח"יבוא"ידווח"ובמקום

"שהןדיור"יבוא"שהןלדיור";

סעיף11-בטל; )13(

בסעיף12- )14(

בסעיףקטן)א()2(,במקום"בנייניםשיחידותדיורבהםהן"יבוא"יחידות )א(
דיורשהן";

בסעיףקטן)ב(,במקום"הבינויוהשיכון"יבוא"האוצר"; ׁׁ)ב(

בסעיף13- )15(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"המנהלרשאילברראתהפנייהבכלדרךשיראה )א(
לנכון,והואאינוקשורלהוראהשבסדרדיןאובדיניראיותפ";

בפסקה)3(,במקום"הביתהואלדיורבהישגיד"יבוא"בביתישיחידותדיור )ב(
לדיורבהישגיד"ואחרי"תירשםלגביכלאחתמיחידותהדיורבביתהמשותף,"

יבוא"שצויןבאישורהמהנדסכאמורכיהיאיחידתדיורלדיורבהישגיד;";

בפסקה)4(,אחרי"בביתהמשותף"יבוא"שהיאיחידתדיורלדיורבהישגיד"; )ג(

בסעיף7- )8(

בסעיףקטן)א(- )א(

)1(,לפני"לאיינתן"יבוא"הוגשהבקשהלהיתרהכוללת בפסקה )1(
יחידותדיורבהישגיד";

בפסקה)2(,אחרי"בחלקממנו"יבוא"אוביחידתדיורלדיורבהישג )2(
יד";

)3(,אחרי"יחידותהדיור"יבוא"לדיורבהישגיד"ואחרי בפסקה )3(
"ביחידותהדיור"יבוא"לדיורבהישגידכאמור";

בסעיףקטן)ב(,במקום"עלהיותושלמגרשאובניין"יבוא"עלהיותםשל )ב(
מגרש,בנייןאויחידתדיור";

בסעיף8- )9(

בסעיףקטן)א(,במקום"ההערותשנרשמו"יבוא"ההערהשנרשמהלגבי )א(
יחידתדיור"ובמקום"הבנייןשהוקםבה"יבוא"אותהיחידתדיור";

בסעיףקטן)ב(,במקום"כאמורבאותוסעיף"יבוא"כאמורבסעיףקטן)א()3( )ב(
או)4(שלאותוסעיף"ובמקום"הבנייןשהוקםבו"יבוא"יחידתהדיורלדיור

בהישגידכאמורבסעיף7";

בכותרתפרקה'שעניינו"פיקוחעלדיורבהישגיד",במקום"פרקה'"יבוא"פרקד'"; )10(

בסעיף9)א(,במקום"הבינויוהשיכון"יבוא"האוצר"; )11(

בסעיף10- )12(

בסעיףקטן)א(,במקום"שיחידותהדיורבוהן"יבוא"הכולליחידותדיור"; )א(

בסעיףקטן)ב(,במקום"בבנייןשיחידותהדיורבוהןלדיורבהישגיד"יבוא )ב(
"ביחידתדיורשהיאלדיורבהישגיד";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ועדהמקומיתאוועדהמקומיתעצמאיתשאישרה ׁׁ)ג(
תכניתלפיסעיף2פא)א()14(או)א1()2("יבוא"מוסדתכנוןשאישרתכניתלפי
סעיף2פא)א()14(,2פא)א1()2(או2פא2",במקום"תדווח"יבוא"ידווח"ובמקום

"שהןדיור"יבוא"שהןלדיור";

סעיף11-בטל; )13(

בסעיף12- )14(

בסעיףקטן)א()2(,במקום"בנייניםשיחידותדיורבהםהן"יבוא"יחידות )א(
דיורשהן";

בסעיףקטן)ב(,במקום"הבינויוהשיכון"יבוא"האוצר"; ׁׁ)ב(

בסעיף13- )15(

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"המנהלרשאילברראתהפנייהבכלדרךשיראה )א(
לנכון,והואאינוקשורלהוראהשבסדרדיןאובדיניראיותפ";
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אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

המנהלייתןאתהחלטתובפנייהבתוך90ימיםממועדהגשתה, ")א1(
ורשאיהוא,מטעמיםשיירשמו,להאריךאתהתקופההאמורהבתקופה

אובתקופותנוספות,שלאיעלועל90ימים,במצטברפ";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לפונהולבעלזכותבדיורבהישגיד"יבוא"לפונה, ׁ)ג(
לבעלזכותביחידתדיורבהישגידולכלמי;";

אחריסעיףקטן)ג(יבוא: )ד(

משרד של האינטרנט באתר לציבור יפורסמו המנהל החלטות ")ד(
האוצר;השר,בהתייעצותעםשרהמשפטים,יקבעהוראותלענייןפרסום
ההחלטות,בהתחשב,ביןהשאר,בצורךלהגןעלפרטיותולמנועפגיעה

בשםהטובשלהנוגעיםבדברפ";

בסעיף14- )פ1(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)2(,במקום"שהיאלדיורבהישגיד"יבוא"להשכרהלטווח )1(
ארוך";

אחריפסקה)2(יבוא: )2(

דרשמשוכרביחידתדיורלהשכרהלטווחארוךתשלומים ")2א(
בניגודלהוראותסעיף5)ב(;";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

הוראה יד בהישג לדיור שהן דיור יחידות של בעלים הפר ")א1(
מההוראותהמפורטותלהלן,רשאיהמנהללהטילעליועיצוםכספילפי
הוראותסעיףזה,בסכוםשל30,000שקליםחדשים,ואםהואתאגיד-

בסכוםשל0,000פשקליםחדשים:

גבהדמישכירותגבוהיםמדמיהשכירותשנקבעולפיסעיף )1(
5)א()1א(או)1ב(ביחידתדיורלהשכרהבמחירמופחת,בניגודלאמור
באותוסעיף,אוהעלהאתדמיהשכירותביחידתדיורלהשכרה

במחירמופחתבניגודלהוראותסעיף5)א()2(;

דרשמשוכרביחידתדיורלהשכרהבמחירמופחתתשלומים )2(
בניגודלהוראותסעיף5)ב(;

ערךהגרלהשלאבהתאםלהוראותשנקבעולפיסעיף2)ג(, )3(
המנויותבתוספתהשביעיתפ";

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

עלעיצוםכספילפיסעיפיםקטנים)א(ו–)א1(יחולוהוראותסעיפים ")ב(
158מולחוקזהבשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:במקום 158לגעד

"לממונה"יבוא"למנהל"ובכלמקום,במקום"הממונה"יבוא"המנהל"פ";

בכותרתפרקז',במקום"פרקז'"יבוא"פרקו'"; )17(

בסעיף15,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )18(

השר,לאחרהתייעצותעםשרהבינויוהשיכוןועםהארגוןהמייצגאת ")ב(
המספרהגדולביותרשלרשויותמקומיותובאישורועדתהפניםוהגנתהסביבהשל
הכנסת,רשאילקבועתנאיםנוספיםלזכאותלשכירתיחידתדיורבמחירמופחתפ";
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אחריסעיף15יבוא: )19(

בעליםשליחידתדיורלהשכרהבמחירמופחתהעורךהגרלה15אפ"עונשין
לפיסעיף2)ג(,בניגודלתקנותלפיאותוסעיף,דינו-מאסר

שנהפ

סעדיםעלהפרת
הוראות

זו,15בפ תוספת לפי הוראות הופרו דין, בכל האמור על נוסף
יראואתמישחייבבקיוםאותןהוראות,כנאמן,ואתהפרת
ההוראותהאמורותכהפרהשלחובתנאמנותכמשמעותה
בחוקהנאמנות,התשל"ט-1979,ויחולוהוראותסעיף39לחוק

האמורפ";

סעיףפ1-בטלפ )20(

תיקוןהתוספת
השביעית

בתוספתהשביעיתלחוקהעיקרי,במקוםהכותרתיבוא:7פ

"תוספתשביעית

)סעיף158לב)ב(אוסעיף14)א1()3(לתוספתהשישיתוסעיף158מו(

חלקא'

הפרתהוראותלפיפרקה'3שיחולעליהןעיצוםכספי

חלקב'

הפרתהוראותלפיהתוספתהשישיתשיחולעליהןעיצוםכספי."

תיקוןפקודת
העיריות-מס'144

בפקודתהעיריות5,בסעיף249,אחריפסקה)5(יבוא:8פ

בלילגרועמשארההוראותלפיסעיףזה-להקים,להפעילולנהלדיורבהישג ")5א(
ידבמקרקעיןבבעלותה,ולתכליתזו-

לבנות,להפעילולתחזקיחידותדיורלדיורבהישגידעלקרקעשבבעלותה; )א(

להחכיראולהשכירקרקעשבבעלותהלשםהקמתדיורבהישגיד; )ב(

לערוךהגרלהביןזכאיםלמתןזכותלשכירתיחידתדיורבהישגידלהשכרה )ג(
במחירמופחת,בהתאםלהוראותסעיף2לתוספתהשישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,

התשכ"ה-5פ19;בפסקהזו-

"בעלות"-לרבותחכירהלדורותאוהזכותלהירשםכבעליםאוכחוכרלדורות,
אוהזכותלהפיקהכנסהמהמקרקעיןאוליהנותמפירותיהם;

"דיורבהישגיד","השכרהבמחירמופחת"ו"זכאי"-כהגדרתםבתוספתהשישית
לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5פ19פ"

תיקוןפקודת
המועצות

המקומיות-
מס'72

בפקודתהמועצותהמקומיותפ,בסעיף34א)א(,אחרי"233א,"יבוא"249)5א(,"פ9פ

תיקוןחוקלקידום
הבנייהבמתחמים

מועדפיםלדיור
)הוראתשעה(-

מס'5

בחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-10-72014פ

אחריסעיף15יבוא: )19(

בעליםשליחידתדיורלהשכרהבמחירמופחתהעורךהגרלה15אפ"עונשין
לפיסעיף2)ג(,בניגודלתקנותלפיאותוסעיף,דינו-מאסר

שנהפ

סעדיםעלהפרת
הוראות

זו,15בפ תוספת לפי הוראות הופרו דין, בכל האמור על נוסף
יראואתמישחייבבקיוםאותןהוראות,כנאמן,ואתהפרת
ההוראותהאמורותכהפרהשלחובתנאמנותכמשמעותה
בחוקהנאמנות,התשל"ט-1979,ויחולוהוראותסעיף39לחוק

האמורפ";

סעיףפ1-בטלפ )20(

תיקוןהתוספתבתוספתהשביעיתלחוקהעיקרי,במקוםהכותרתיבוא:7פ
השביעית

"תוספתשביעית

)סעיף158לב)ב(אוסעיף14)א1()3(לתוספתהשישיתוסעיף158מו(

חלקא'

הפרתהוראותלפיפרקה'3שיחולעליהןעיצוםכספי

חלקב'

הפרתהוראותלפיהתוספתהשישיתשיחולעליהןעיצוםכספי."

תיקוןפקודתבפקודתהעיריות5,בסעיף249,אחריפסקה)5(יבוא:8פ
העיריות-מס'144

בלילגרועמשארההוראותלפיסעיףזה-להקים,להפעילולנהלדיורבהישג ")5א(
ידבמקרקעיןבבעלותה,ולתכליתזו-

לבנות,להפעילולתחזקיחידותדיורלדיורבהישגידעלקרקעשבבעלותה; )א(

להחכיראולהשכירקרקעשבבעלותהלשםהקמתדיורבהישגיד; )ב(

לערוךהגרלהביןזכאיםלמתןזכותלשכירתיחידתדיורבהישגידלהשכרה )ג(
במחירמופחת,בהתאםלהוראותסעיף2לתוספתהשישיתלחוקהתכנוןוהבנייה,

התשכ"ה-5פ19;בפסקהזו-

"בעלות"-לרבותחכירהלדורותאוהזכותלהירשםכבעליםאוכחוכרלדורות,
אוהזכותלהפיקהכנסהמהמקרקעיןאוליהנותמפירותיהם;

"דיורבהישגיד","השכרהבמחירמופחת"ו"זכאי"-כהגדרתםבתוספתהשישית
לחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-5פ19פ"

תיקוןפקודתבפקודתהמועצותהמקומיותפ,בסעיף34א)א(,אחרי"233א,"יבוא"249)5א(,"פ9פ
המועצות

המקומיות-
מס'72

תיקוןחוקלקידוםבחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה(,התשע"ד-10-72014פ
הבנייהבמתחמים

מועדפיםלדיור
)הוראתשעה(-

מס'5

דינימדינתישראל,נוסחחדש8,עמ'197;ס"חהתשע"ח,עמ'110פ 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש9,עמ'פ25;ס"חהתשע"ח,עמ'110פ פ

ס"חהתשע"ד,עמ'750;התשע"ז,עמ'4פ11פ 7
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בסעיף2)א(- )1(

בהגדרה"השכרהלטווחארוך"- )א(

האמורבהיסומןכפסקה")1("ובה- )1(

לפני"כמשמעותה"יבוא"לענייןמקרקעי )א(
ישראל-";

במקום"פרקיםג'עדז'"יבוא"פרקיםג'עדו'"; )ב(

יבוא שנים"" "מעשר "במקום במילים החל הסיפה במקום )ג(
"במקום"מעשריםשנהמהיוםשבוהמנהלקיבלהודעהעלכך
שיחידתהדיורכאמורהושכרה"יקראו"מ־15שניםמיוםשמחצית

הדירותשהועמדולהשכרהבבנייןהושכרולראשונה";";

אחריפסקה)1(יבוא: )2(

לענייןסעיף4)ב()1א(ו–)1ב(-כמשמעותהבתוספתהשישית )2("
לחוקהתכנון";

במקום מופחת", במחיר ארוך לטווח להשכרה דיור "יחידות בהגדרה )ב(
פסקה)2(יבוא:

4)ב()1א(ו–)1ב(-יחידותדיורשהןלהשכרהבמחיר לענייןסעיף )2("
מופחתכהגדרתהבתוספתהשישיתלחוקהתכנון;";

בסעיף4)ב(- )2(

בפסקה)1א(- )א(

בפסקתמשנה)א(,אחרי"לחוקהתכנון"יבוא"לענייןהשכרהלטווח )1(
ארוך"והסיפההחלבמילים"שרהאוצררשאי"-תימחק;

בפסקתמשנה)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"גםהוראותשנקבעו" )2(
יבוא"הוראותהתוספתהשישיתלחוקהתכנוןלענייןהשכרהבמחיר

מופחת";

פסקתמשנה)ג(-תימחק; )3(

בפסקה)1ב(- )ב(

בפסקתמשנה)א(,אחרי"לחוקהתכנון"יבוא"לענייןהשכרהלטווח )1(
ארוך"והסיפההחלבמילים"שרהאוצררשאי"-תימחק;

בפסקתמשנה)ב(,במקוםהסיפההחלבמילים"גםהוראותשנקבעו" )2(
יבוא"הוראותהתוספתהשישיתלחוקהתכנוןלענייןהשכרהבמחיר

מופחת";

פסקתמשנה)ג(-תימחק; )3(

אחריפסקה)4(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבסעיף3)ב(עד)ד(לתוספתהשישיתלחוקהתכנון, )5("
עליחידותדיורבמתחםמועדףלדיורשהןיחידותדיורלהשכרהלטווח
ארוךאויחידותדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחתלפיסעיףקטן

זה,יחולוהוראותאלה:
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יחידותהדיורכאמוריהיובבנייןאחדאובכמהבניינים,ובלבד )א(
שכליחידותהדיורלמגוריםבאותובנייןיהיויחידותדיורלהשכרה

לטווחארוךאויחידותדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחת;

עלאףהאמורבכלדין,כליחידותהדיורבבנייןכאמורבפסקה )ב(
זויהיובבעלותאדםאחד;

לאתועברבעלותביחידתדיורכאמורבפסקהזו,אלאאםכן )ג(
הועברה,באותומועדולאותואדם,הבעלותבכליחידותהדיור

באותובניין;

)ג(יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעל הוראותפסקתמשנה )ד(
התחייבותלהעברתבעלותכאמורבאותהפסקתמשנהפ"

תיקוןחוקלקידום
הבנייהבמתחמים

מועדפיםלדיור
)הוראתשעה(

)תיקוןמס'4(

בחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה()תיקוןמס'4(,התשע"ז-11פ
82017,בסעיף12,סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטליםפ

תקנותראשונותלפיסעיף2)ג(לתוספתהשישיתלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יותקנו12פתקנותראשונות
בתוךשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהפ

הוראותהחוקהעיקריכנוסחןערביוםתחילתושלחוקזהימשיכולחולעלתכנית13פהוראתמעבר
שהוחלטלהפקידהלפנייוםהתחילהפ

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

יחידותהדיורכאמוריהיובבנייןאחדאובכמהבניינים,ובלבד )א(
שכליחידותהדיורלמגוריםבאותובנייןיהיויחידותדיורלהשכרה

לטווחארוךאויחידותדיורלהשכרהלטווחארוךבמחירמופחת;

עלאףהאמורבכלדין,כליחידותהדיורבבנייןכאמורבפסקה )ב(
זויהיובבעלותאדםאחד;

לאתועברבעלותביחידתדיורכאמורבפסקהזו,אלאאםכן )ג(
הועברה,באותומועדולאותואדם,הבעלותבכליחידותהדיור

באותובניין;

)ג(יחולו,בשינוייםהמחויבים,גםעל הוראותפסקתמשנה )ד(
התחייבותלהעברתבעלותכאמורבאותהפסקתמשנהפ"

בחוקלקידוםהבנייהבמתחמיםמועדפיםלדיור)הוראתשעה()תיקוןמס'4(,התשע"ז-11פ
82017,בסעיף12,סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטליםפ

תיקוןחוקלקידום
הבנייהבמתחמים

מועדפיםלדיור
)הוראתשעה(

)תיקוןמס'4(

תקנותראשונותלפיסעיף2)ג(לתוספתהשישיתלחוקהעיקרי,כנוסחובחוקזה,יותקנו12פ
בתוךשישהחודשיםמיוםתחילתושלחוקזהפ

תקנותראשונות

הוראותהחוקהעיקריכנוסחןערביוםתחילתושלחוקזהימשיכולחולעלתכנית13פ
שהוחלטלהפקידהלפנייוםהתחילהפ

הוראתמעבר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ן ו ל ח כ  ה ש מ
שרהאוצר

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ס"חהתשע"ז,עמ'4פ11פ 8
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